
Samen één droom!
promotiefolder 2020 - 2021



Eén droom 
Sarah van Emst (Zwolle, 6 november 2004) is tennisster 
met één duidelijke droom en ambitie: proftennisser 
worden en uitkomen op de Women’s Tennis Association 
(WTA) Tour. Sarah is goed onderweg om deze droom te 
verwezenlijken. Deze folder geeft een inzicht in de weg 
die Sarah nog heeft af te leggen en hoe Sarah daarbij 
geholpen kan worden. Sarah is opgegroeid in Zwolle, 
dochter van Alfred en Kristel en zus van Jasmijn. Sarah 
is begonnen bij Tennisvereniging TC’91 Stadshagen. Als 
jong talent in de regio Overijssel is ze via de jeugdtoer-
nooien snel doorgegroeid naar hogere jeugdtoernooien. 
Sarah in vijf woorden: gedreven, ambitieus, sportief, 
strijdlustig en leerzaam.

Sarah combineert haar middelbare school met sport in Zwolle op het 

Centre for Sports and Education. Het CSE is een Topsport Talentschool. 

De ideale combinatie om school en sport te combineren, waarbij Sarah 

haar klasgenoten een soortgelijke sportieve ambitie hebben. De sportieve 

doelstellingen van Sarah passen inmiddels niet meer bij een regionale 

sportvereniging. Daarom traint Sarah meerdere malen per week bij de 

gerenommeerde Bogtstra & Kempers Tennis Academy in Doorn. Deze 

tennis academy staat onder leiding van oud Davis Cup bondscoach Tjerk 

Bogtstra en oud ATP proftennisser Tom Kempers. Sarah wordt getraind 

door Tjerk, Martijn Voorbraak en Kevin Schimmel. Kevin is ook verbonden 

aan het CSE waardoor er een sterke link is tussen opleiding- en sport-

progressie. De ambitie van de Bogtstra & Kempers Tennis Academy past 

goed bij het karakter van Sarah: “met een gezonde, reële tennisambitie 

knetterhard werken met behoud van veel plezier”.

MIJN AMBITIE:

“Met een gezonde, 
reële tennisambitie 
knetterhard werken 
met behoud van 
veel plezier”



De weg naar de top? 
Sarah kan via toernooien op verschillende niveaus punten 

behalen en stijgen op de verschillende ranglijsten. Logi-

scherwijs stijgt Sarah naarmate zij meer wedstrijden wint, 

waardoor zij eerder toegelaten wordt op hoger gekwalifi-

ceerde toernooien. Welke niveaus zijn er dan allemaal? In 

Nederland organiseert de Koninklijke Lawn Tennis Bond 

(KNLTB) de Junior Ranglijst Tour (JRT). Op de junioren 

tour zijn er 4 niveaus: brons, zilver, goud en de Nationale 

Kampioenschappen (NJK en NOJK). Zowel in de enkel als 

de dubbel kunnen er punten verdiend worden voor op de 

jeugdranglijst.

In Europa is er de Tennis Europe Junior Tour. Deze tour is 

verdeeld in drie leeftijdscategorieën: 12 / 14 / 16 jaar. In 

de categorie waar Sarah in meespeelt zijn er 3 categorie-

en: categorie 1 / 2 / 3. De categorie 1 toernooien zijn het 

sterkste, daarmee worden de meeste punten verdiend. 

Het hoogste niveau en de opstap richting de professi-

onele tour is de ITF Junior Tour. De ITF Junior Tour is 

verdeeld in 5 categorieën. Waarbij ook de categorie 1 

toernooien de hoogst aangeschreven toernooien zijn. 

In Nederland zijn er verschillende ITF en Tennis Europe 

toernooien. Sarah is onderdeel van het KNLTB Topsport-

programma, dit betekent dat de KNLTB het toernooipro-

gramma samenstelt. Dit is een combinatie van JRT, Tennis 

Europe en ITF Junior Tour toernooien.

Wat heeft Sarah nodig om succesvol 
te zijn op weg naar de top? 
Goede ondersteuning op gebied van ontwikkeling, fysieke 

en mentale training. Het CSE Zwolle en de Bogtstra en 

Kempers Tennis Academy zijn hiervoor een solide groei-

basis. Vertrouwen, steun en toewijding van haar directe 

omgeving. Ook dat is geborgd met toegewijde ouders, 

familie en vrienden. De juiste middelen om mee te kunnen 

tennissen. Een jaar volop tennissen kost veel geld, dit 

zit in de training, wedstrijden, reizen, overnachtingen, 

fysiotherapie, eten, drinken en overige benodigdheden. 

Hoe hoger het niveau, hoe groter ook de financiële 

verplichting. Jaarlijks gaat dit om 15 tot 20 duizend euro.

Sponsoring
Er zijn verschillende en veelal passende moge-

lijkheden. De organisatie om Sarah heen heeft 

3 sponsorpakketten samengesteld: brons, zilver 

en goud. Samen met de sponsor kijken wij welk 

pakket hier het beste bij past en wat de sponsor 

hiervoor terugkrijgt. Dit bestaat onder andere uit 

het uitdragen van de sponsor op tenniskleding 

(trainingspak en wedstrijdoutfit). Sarah heeft 

een eigen Facebook pagina met een groeiend 

bereik samen met een eigen website: 

www.sarahvanemst.nl. Wij zoeken sponsoren die 

willen helpen bij het vinden van de juiste weg 

voor Sarah haar droom, passend bij de 

kernwaarden en ambities van de sponsor.

2019 in 
cijfers 
Sarah speelde in 2019 

17 toernooien
5 Junior Tour – 1 NJK
2 Tennis Europe en 
6 ITF toernooien

Sarah won 

6 enkel en 8 dubbel toernooien

Het Nederlands Jeugd 
Kampioenschap meisjes 
dubbel t/m 16 jaar. 

Sarah speelde in 2019 

100 wedstrijden en won er 76, 
waarvan 7 walk-overs. 

Sarah speelde 

51 enkel, 43 dubbel en 
6 mixdubbel wedstrijden. 

Sarah heeft door heel Nederland 

getennist en heeft daarmee een groot 

bereik. Ze speelde in: Meppel, Doorn, 

Wierden, Zoetermeer, Rotterdam, 

Alphen  aan den Rijn, Almere, 

Den Haag, Hillegom, Hilversum, Haren, 

Groningen en Bussum.



Contact 

Heb je een vraag of heb je een 

opmerking? Dan horen wij het graag!

Alfred & Kristel van Emst (ouders Sarah)

info@sarahvanemst.nl

Kristel: +31 6 13 95 91 86

NL98RABO0348704755 t.n.v. A.S. van Emst

sarahvanemst.nl

facebook.com/SarahvanEmstTennis

Talentboek Overijssel 
Sarah is een crowdfundingsactie

gestart via Talentboek Overijssel. 

Hét podium in Nederland waar 

sporttalenten zichzelf professioneel 

kunnen presenteren om zo in contact 

te komen met mogelijke donateurs.

Scan de QR-code voor meer informatie.
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http://www.sarahvanemst.nl
http://www.facebook.com/SarahvanEmstTennis

